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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
A CLUBULUI SPORTIV ”SPORT CLUB TROTUȘUL” ONEȘTI 

 
 

CAPITOLUL  I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1 Denumirea clubului sportiv este „Sport Club Trotușul”, numit în continuare 

S.C.T. Onești. 
Art.2 S.C.T. Onești este persoană juridică de drept public, înfiinţată ca instituţie 

publică în subordinea Consiliului Local Onești prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.67/24 octombrie 2002, în temeiul Legii educației fizice și sportului nr.6/2000, cu 
modificările și completările ulterioare și Legii nr.215/2001 a administrației publice 
locale, republicată. 

Art.3 S.C.T. Onești îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare şi cu prezentul regulament. 

Art.4 S.C.T. Onești se organizează şi funcţionează după regulamentul de 
organizare şi funcţionare propriu, aprobat de Consiliul Local al municipiului Onești şi 
se bucură de drepturile conferite de lege.  

Art.5 (1) Sediul clubului este în municipiul Onești, str. Perchiului nr.3 în cadrul 
Parcului Sportiv Municipal. 

(2) Însemnele clubului sunt cele stabilite conform siglei din fig.1, cu iniţialele 
S.C.T. Onești. 

(3) Culorile clubului sunt roșu și galben. 
Art.6 Schimbarea denumirii S.C.T. Onești poate fi făcută numai de Consiliul 

Local al municipiului Onești, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului. 
 

CAPITOLUL II 
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 
Art. 7. Clubul desfăşoară activitati sportive în urmatoarele ramuri de sport: 

atletism, automodelism, aeromodelisim, aviaţie sportivă, badminton, baschet, box, 
canotaj, ciclism, columbofilie, culturism, fotbal, folbal-tenis, gimnastică, haltere,  



handbal, hochei, judo, lupte, motocros, oină,  patinaj,  pescuit sportiv, planorism popice, 
radioamatorism, şah, tir sportiv, tenis de câmp, tenis de masă, sportul pentru toţi, volei. 
  

Art. 8. (1) Scopul S.C.T. Onești îl constituie organizarea si administrarea de 
activitati sportive cu consecinta directa de dezvoltare a sportului de performanta la 
nivelul municipiului Onești, a selectiei continue, pregatirea si participarea sportivilor 
proprii la competitii interne si internationale organizate de forurile de specialitate, cu 
promovarea imaginii comunității locale. 

(2) Obiectul de activitate al Sport Club Trotușul Onești cuprinde urmatoarele:  
a) promovarea actiunilor cuprinse in sfera de activitate, mai ales in randul 

tinerilor pentru formarea deprinderilor de a face miscare, sport de performanta, marind 
astfel baza de selectie a tinerelor talente pentru viitor si intarirea sanatatii populatiei 
municipiului Onești.  

b) initierea, desfasurarea si participarea la programe, actiuni cu mesaj sau 
caracter sportiv.  

c) cultivarea spiritului de competitie si fair-play al tinerilor practicanti si 
pasionati ai sportului, al suporterilor si nu numai, precum si a respectului pentru valorile 
perene ale sportului romanesc.  

d) promovarea combaterii dopajului, discriminarii si violentei la modul general in 
conformitate cu Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia 
competitiilor si, in mod special, la manifestarile organizate sub tutela Sport Club 
Trotușul Onești  

e) întretinerea si amenajarea permanenta a bazelor sportive aflate in folosința 
Sport Club Trotușul Onești.  

f) organizarea de schimburi profesionale de experienta cu caracter documentar, 
stiintific intre structuri ocupationale de natura similara, institutii neguvernamentale, 
asociatii profesionale etc.  

g) initierea unor activitati de cointeresare pentru atragerea unor potentiali 
sponsori, agenti economici persoane juridice, persoane fizice din tara si strainatate.  

h) Sport Club Trotușul Onești va respecta prevederile specifice din normele si 
regulamentele federatiilor si a ligilor profesioniste nationale si internationale ,  
  i) Sport Club Trotușul Onești poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii 
scopului, obiectului de activitate si a obiectivelor de performanta stabilite in limita 
prevederilor legale.  
 

 
CAPITOLUL III 

OBIECTIVELE CLUBULUI SI ACTIVITATILE PENTRU 
REALIZAREA LOR 

 
  Art. 9. Obiectivele clubului si activitatile pentru realizarea lor sunt: 



(1) Dezvoltarea continua a activitatii sportive prin desfasurarea unei sustinute 
activitati de popularizare a sportului;  
  (2) Dezvoltarea sportului de performanta prin :  

a) asigurarea functionarii în cele mai bune conditii a activitatii de performanta  
b) depistarea, selectionarea si pregatirea tinerilor cu însusiri psihice si aptitudini 

pentru obtinerea de înalte performante în sport , asigurarea participarii acestora la o 
viata sportiva organizata.  

c) asigurarea aplicarii ferme a regulilor de organizare si desfasurare a 
antrenamentelor, constientizarea spiritului de responsabilitate si respectarea normelor 
vietii sportive la toti sportivii de performanta.     

d) luarea de masuri pentru prezentarea în cele mai bune conditii la competitii a 
echipelor sau sportivilor proprii .  

e) aplicarea masurilor din programele federatiilor de specialitate stabilite în 
vederea pregatirii sportivilor de înalta performanta pentru competitii internationale 
(campionate mondiale, campionate europene, balcaniade  
etc.);  

(3) Preocuparea pentru întretinerea, folosirea si dezvoltarea bazei materiale a 
activitatii sportive prin:  

a) antrenarea sportivilor, a membrilor clubului sportiv la amenajarea prin forte 
proprii a unor baze sportive  

b) luarea masurilor ce se impun ca bazele sportive de care dispune clubul sportiv 
sa fie permanent folosite la capacitatea maxima, respectarea stricta a regulilor de 
utilizare a materialelor sportive, participarea la efectuarea lucrarilor de întretinere, 
dotare si înfrumusetare a bazelor     

c) asigurarea realizarii veniturilor si utilizarea acestora, în principal, pentru    
dezvoltarea bazei materiale destinata activitatii sportive     

d) tinerea evidentei stricte a materialelor si echipamentelor, întretinerea si 
folosirea acestora în mod rational  

(4) Asigurarea pregatirii cadrelor necesare organizarii activitatii sportive prin:  
a) selectionarea din rândul sportivilor care dovedesc aptitudini în vederea 

promovarii ca instructori sportivi si antrenori  
b) conlucrarea cu organele locale pentru sport pentru formarea instructorilor 

sportivi si antrenorilor, precum si perfectionarea acestora .     
 

CAPITOLUL IV 
PATRIMONIUL ŞI VENITURILE CLUBULUI 

 
Art.10 - Patrimoniul iniţial al S.C.T. Oneşti este de 1.000 lei, sumă alocată de la 

bugetul local al municipiului Oneşti. 
 

Art.11 - S.C.T. Oneşti poate beneficia de venituri din următoarele surse:  



a) alocaţii de la bugetul de stat şi/sau bugetul local. 
b) cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale simpatizanţilor; 
c) donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizări; 
d) veniturile obţinute din reclamă, şi publicitate; 
e) veniturile pentru care se datorează impozite pe spectacole; 
f) veniturile obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia; 
g) indemnizaţiile obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile 

sportive; 
h) indemnizaţiile obţinute din transferurile sportivilor; 
i) venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi 

obiectul de activitate al clubului. 
 

Art.12 Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale clubului, 
sunt cuprinse în bugetul anual propriu. 

Art.13 (1) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face în 
condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, atât pentru alocaţiile de la 
bugetul local al municipiului Onești cât şi pentru celelalte venituri. 

(2) Bugetul anual al S.C.T. Oneşti cuprinde la partea de venituri: 
- venituri de la bugetul local şi /sau de stat; 
- venituri proprii; 
- alte venituri, în condiţiile legii. 

(3) Bugetul anual al S.C.T. Oneşti se aprobă de către Consiliul Local Onești. 
(4) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului clubului se raportează în 

anul următor şi nu fac obiectul noului buget. 
Art.14 Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul 

clubului în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la 
bugetul local şi/sau de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la acelaşi buget.  

  
Art.15 - In vederea realizării scopului principal S.C.T Oneşti poate desfăşura, cu 

caracter accesoriu, alte activităţi economice în condiţiile legii, în vederea realizării 
scopului şi obiectului de activitate. 
 
 

CAPITOLUL V 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONAREA CLUBULUI  

 
Art.16. Organigrama, statul de functii și numărul de personal ale S.C.T Oneşti se 

aproba prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Onești, la propunerea 
Primarului. 



Art.17. - Supravegherea şi controlul clubului sportiv S.C.T. Oneşti se realizează de 
către Consiliul Local Oneşti, Primarul municipiului Oneşti şi de către organismele cu 
atribuţii în materie cu privire la activitatea sportivă desfăşurată 

Art.18. Consiliul Local Oneşti alocă anual de la bugetul local sumele necesare 
susţinerii activităţilor clubului. 

Art.19.  Organele de conducere, administrare şi control ale clubului sportiv sunt: 
a) Consiliul Local Oneşti 
b) Primarul municipiului Oneşti 
c) șeful clubului 
Art.20. Consiliul Local al Municipiului Onești este organul de control al S.C.T. 

Oneşti și are urmatoarele competențe:  
a. aproba regulamentul de organizare si functionare a institutiei publice de interes 

local, precum si modificarile ulterioare ale acesteia;     
b. aproba structura organizatorica a institutiei publice de interes local și numarul de 

posturi;  
c. aproba bugetul de venituri si cheltuieli, contul de executie bugetara si     

programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;    
d. aprobă alocarea de la bugetul local de fonduri pentru finanţarea clubului sportiv, 

în condiţiile legii; 
e. aprobă asocierea clubului cu alte persoane fizice sau   juridice în vederea 

pregătirii, selecţionăriii, creşterii şi promovării sporturilor; 
f. aprobă obţinerea de împrumuturi şi credite de către clubul sportiv; 
g. urmareste, controleaza si analizeaza activitatea institutiei publice de interes local;  
h. asigura conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a 

institutie publice de interes local. 
i. hotărăşte dizolvarea şi lichidarea clubului sportiv; 
j. orice alte atribuţii prevăzute de lege sau prezentul regulament. 

 
Art.21. (1) Activitatea S.C.T. Oneşti este condusa șeful clubului,  numit in 

conditiile legii prin dispoziţie a primarului municipiului Onești, în urma organizarii 
concursului pentru acest post, şi care are urmatoarele relatii: 

a) ierarhice de subordonare față de Consiliul Local al Municipiului Onești, 
Primarului Municipiului Onești, Administratorul Public;  

b) functionale, cu toate persoanele angrenate in activitatea de organizare si 
desfasurare a competitiilor sportive;  

c) de colaborare, cu toate institutiile de drept public sau privat implicate in sprijinul 
activitatilor sportive.  

 
Art.22. Șeful clubului are următoarele atribuţii: 

a) organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea 
obiectivelor stabilite; 



b) întocmeşte şi supune spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Onești, 
Regulamentul intern al clubului şi asigură respectarea acestuia de către personalul 
salariat; 

c) reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive 
interne sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe 
jurisdicţionale, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice şi 
juridice române sau străine.   

d) elaborează programele de dezvoltarea ale clubului; 
e) negociază şi semnează contracte şi acte juridice de angajare a clubului; 
f) coordonează şi elaborează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramură 

de sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi 
obiectului de activitate ale clubului; 

g) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 
h) în calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce îi 

revin, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legii de: 
§ utilizarea creditelor bugetare; 
§ realizarea veniturilor; 
§ folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul local; 
§ integritatea bunurilor încredinţate clubului; 
§ organizare şi ţinerea la zi a contabilităţii clubului; 
§ prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei 

bugetare. 
i) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii, având în vedere 

prezentul regulament de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică a 
clubului; 

j) răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea personalului 
din subordine; 

k) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine 
şi urmăreşte aplicarea măsurilor dispuse; 

l) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare personalului, în cazul săvârşirii 
de abateri disciplinare şi dispune repararea prejudiciilor produse; 

m) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului; 
n) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor 

stabilite şi rezultatele obţinute de sportivii legitimaţi la club; 
o) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte 

derularea acestuia; 
p) urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în 

calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea 
competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie; 

r) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului; 



s) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a 
băncii de date ale clubului, respectiv: 

§ actele normative în vigoare privind activitatea sportivă; 
§ regulamentul de organizare şi funcţionare propriu; 
§ regulamentul intern; 
§ dispoziţiile şi hotărârile Consiliului Local al municipiului Paşcani 

repartizate clubului, 
§ statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care clubul este 

afiliat; 
§ programele de dezvoltare ale clubului; 
§ evidenţa sportivilor legitimaţi sau nelegitimaţi, cuprinşi în pregătire; 
§ rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale 

oficiale. 
t) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play şi pentru combaterea 

şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea clubului; 
u) asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii 

optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului; 
v) orice alte atribuţii, cu excepţia celor date potrivit reglementărilor legale, în 

competenţa altor organe; 
w) prezintă periodic – trimestrial, Consiliului Local al municipiului Onești 

informări cu privire la activitatea clubului sportiv. 
 
Art.23 Preşedintele de onoare al S.C.T. Oneşti este Primarul municipiului Oneşti. 
 

        Art.24 S.C.T Oneşti se poate afilia la federaţiile sportive naţionale 
corespunzătoare secţiilor pe ramură de sport, şi după caz la asociaţiile judeţene. 

Art.25 (1) Înfiinţarea unei secţii sportive noi sau desfiinţarea unei secţii se poate 
face numai printr-o hotărâre a Consiliului Local Onești, la propunerea șefului clubului.  

(2) În cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, S.C.T Oneşti se obligă de a 
întreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidenţele federaţiilor sportive 
naţionale, conform procedurii stabilite prin statutul federaţiei şi după caz, de la asociaţia 
judeţeană la care sa afiliat.  
 

Art.26 (1) Angajarea salariatilor se face în conditiile legii, de catre conducatorul 
institutiei publice de interes local, în limita posturilor aprobate de Consiliul Local al 
Municipiului Onești.  

(2) În cadrul clubului poate fi încadrat personal de specialitate format din personal 
tehnic (antrenor şi instructori sportivi), precum şi personal auxiliar cu atribuţii privind 
buna organizare şi desfăşurare a activităţii în cadrul clubului. 

(3) Pentru fiecare ramură de sport poate fi numit unul sau mai mulţi tehnicieni 
(antrenori sau instructori sportivi) angajaţi în condiţiile legii. 



(4) Un antrenor sau instructor sportiv se poate ocupa de mai multe discipline 
sportive cu acordul conducerii clubului. 
 

CAPITOLUL VI 
OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI 

  
A) Obligaţiile şi răspunderile organelor de conducere 

 
Art.27 - Organele de conducere şi control a S.C.T. Oneşti de pe toate treptele 

ierarhice au ca atribuţii organizarea judicioasă a întregii activităţi pentru integritatea 
patrimoniului, buna gospodărire a fondurilor materiale şi băneşti, pentru adoptarea 
măsurilor necesare îndeplinite integral şi la timp a obiectivelor clubului sportiv, 
organizatoric şi profesional, având următoarele obligații și răspunderi: 

a. asigurarea tuturor materialelor şi fondurilor băneşti în scopul susţinerii activităţii 
clubului şi pentru atingerea obiectivelor de performanţă; 

b. asigurarea personalului competent conform organigramei în raport cu obiectivele 
stabilite; 

c. asigurarea întreţinerii şi modernizării bazei sportive în raport cu reglementările 
autorităţilor şi organismelor în materie precum şi a propriilor obiective stabilite; 

d. asigurarea transportului, cazării, mesei pe timpul competiţiilor şi jocurilor de 
verificare; 

e. asigurarea echipamentului de joc şi antrenament în conformitate cu 
reglementările autorităţilor şi organismelor în materie; 

f. asigurarea asistentei medicale pentru competiţiile organizate de S.C.T. Oneşti; 
g. asigurarea salariului sau indemnizaţiei lunare a personalului şi sportivilor din 

cadrul S.C.T. Oneşti, conform grilei stabilite în conformitate cu normele legale în 
vigoare. 

h. asigură luarea de măsuri pentru paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor clubului 
sportiv; 

i. organizează activitatea la nivelul grupelor de copii şi juniori; 
j. asigură protejarea datelor, informaţiilor şi documentelor cu caracter secret şi 

confidenţial care priveşte activitatea clubului sportiv; 
k. asigură decontarea cheltuielilor pentru deplasare, cazare, consum de carburanţi şi 

alte cheltuieli materiale conform normativului legal în vigoare pentru instituţii 
publice cu regim de structură sportivă; 

l. asigură plata oficialilor (arbitri, observatori, medic, alţi delegaţi oficiali) pentru 
competiţiile organizate de S.C.T. Oneşti. 

 
B) Obligaţiile şi răspunderea antrenorilor, sportivilor şi angajaţilor clubului 

sportiv 
 



Art.28 - Toţi antrenorii, sportivii sau angajaţii indiferent de forma contractuală, 
au obligaţia să respecte prezentul regulament de organizare şi funcţionare, precum şi 
ordinea şi disciplina aferentă locului de muncă şi postului. 
 

Art.29 - Antrenorii au următoarele obligaţii: 
a) Să respecte statutul, regulamentele proprii şi ale organismelor în materie, 

precum şi hotărârile organelor de conducere ale clubului; 
b) Să informeze conducerea clubului despre reglementările stabilite de către 

organismele în materie; 
c) Să asigure pregătirea sportivilor, raportat la obiectivele stabilite de conducerea 

clubului sportiv; 
d) Să asigure educaţia pe linia sportivă, a sportivilor; 
e) Să urmărească activitatea sportivilor în afara programului de pregătire, jocuri 

oficiale şi amicale; 
f) Să informeze conducerea clubului cu problemele care ţin de comportarea 

sportivilor la antrenamente precum şi la competiţii; 
g) Să promoveze în rândul sportivilor un climat favorabil pentru realizarea 

obiectivelor stabilite de club; 
h) Să încurajeze şi să promoveze tinerii sportivi; 
i) Să iniţieze şi să organizeze o selecţie permanentă şi riguroasă a sportivilor. 

 
Art.30 - Sportivii au următoarele obligaţii: 
a) să respecte şi să se supună statutului, regulamentelor proprii şi ale 

organismelor în materie, precum şi hotărârile organelor de conducere ale clubului: 
b) să preia, folosească şi păstreze echipamentul sportiv acordat de club pe bază de 

fişă individuală; 
c) să predea echipamentul la magazia clubului în momentul încetării activităţii 

sau la solicitarea conducerii clubului; 
d) să urmeze programul de pregătire în raport en.solicitările corpului tehnic, 

ţinând seama de obiectivul stabilit de club; 
e) să respecte ţinuta şi vestimentaţia în deplasări, camonamente şi competiţiile 

impuse de conducerea clubului; 
f) să nu părăsească zona de activitate a clubului decât cu aprobarea corpului 

tehnic, pe perioada pregătirilor, cantonamentelor şi competiţiilor; 
g) Să informeze corpul tehnic şi medical al clubului cu orice problemă de 

sănătate apărută pe timpul pregătirii sau derulării competiţiei; 
h) Să respecte şi să aplice conduita de fair-play faţă de persoanele implicate 

în procesul de pregătire şi competiţional (conducerea clubului, corpul tehnic, 
observatori, arbitri, delegaţi oficiali, sponsori); 

i) Să nu consume băuturi alcoolice, droguri, ţigări; 
j) Să respecte programul de odihnă stabilit de corpul tehnic; 



k) Să nu facă reclamă sau publicitate unor firme fără aprobarea conducerii 
clubului sportiv; 

I) Să depună efortul necesar pentru obţinerea de rezultate sportive, realizarea 
recordurilor şi obţinerea victoriei; 

m) Sa păstreze confidenţialitatea datelor care ţin de partea de salarizare 
individuală, indemnizaţii sau premii. 
  
 

CAPITOLUL VI 
DREPTURILE ANTRENORILOR ŞI JUCĂTORILOR CLUBULUI SPORTIV 

 
Art.31 - Antrenorii şi jucătorii au următoarele drepturi: 

a) Plata salariilor şi indemnizaţiilor lunare, precum şi premiilor în funcţie de 
rezultatele obţinute, conform legislaţiei în vigoare pentru unităţile sportive bugetare; 
b) Plata diurnei pentru deplasările efectuate conform legislaţiei în vigoare pentru 
unităţile sportive beneficiare: 
c) Stimularea şi recompensarea unor sportivi pentru merite deosebite, evidenţiaţi 
prin rezultate pozitive în cadrul competiţiilor ce se va realiza pe baza referatului emis de 
corpul tehnic şi aprobat de conducerea clubului; 
d) în cazul realizării unui transfer de sportiv crescut şi format la nivelul clubului 
sportiv, 20% din valoarea sumei obţinută va fi alocată prin hotărârea conducerii 
clubului tuturor angajaţilor clubului; 
e) Sportivii cu statut de rezervă în cadrul unei competiţii, beneficiază de 40% din 
valoarea maximă a primei acordată unui sportiv titular. 
Sportivii care vor evolua parţial la competiţie vor beneficia de o primă, stabilită de 
corpul tehnic între 40% - 100% din prima unui sportiv titular; 
f) Sportivii accidentaţi în cadrul procesului de pregătire sau competiţii vor fi 
stimulaţi cu 40% din valoarea maximă a primei pentru sportivul titular. 
 

CAPITOLUL VII 
RECOMPENSE SI MASURI DISCIPLINARE 

 
Art.32. Pentru rezultatele deosebite obtinute in competitiile interne si 

internationale, cât si pentru recunoasterea contributiei unor specialisti sau persoane 
fizice ori juridice la dezvoltarea activitatii sportive, S.C.T. Oneşti poate acorda 
urmatoarele recompense, conform legii:  

a) titlul de presedinte de onoare;  
b) titlul de membru de onoare;  
c) distinctii, trofee, premii si prime.  
 



Art.33. (1) Abaterile de la Regulamentul de Organizare si Functionare, 
Regulamentul Intern, fisa postului se analizeaza de conducerea clubului care, in functie 
de gravitatea acestora, poate aplica urmatoarele sanctiuni:  

a) pentru sectii si echipe:  
1. avertisment scris;  
2. amenda;  

     3. suspendarea temporara din activitatea competitionala;     
4. ridicarea temporara a dreptului de organizare sau sustinere a competitiilor pe 

teren propriu;  
     5. anularea afilierii si radierea sectiei din evidentele S.C.T. Oneşti;  

6. rezilierea contractului;  
    b) pentru sportivii si oficialii echipelor definiti prin regulament:     

1. avertisment scris;  
2. amenda;  
3. suspendarea temporara din activitatea competitionala1-3 etape;     
4.suspendarea temporara din activitatea competitionala pe un sezon 

competitional;  
5. rezilierea contractului;  

c) pentru personalul angajat, in conditiile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  

1. avertisment scris;  
2. retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a 

propus retrogradarea, pentru o perioada ce nu poate depasi 60 de zile;  
3. reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu un procent de 10%;  
4. reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o 

perioada de 1-3 luni cu 5-10%;  
    5. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.     
 

Art. 34. Cuantumul amenzilor se stabileste de conducere pentru fiecare sanctiune 
in parte si se stipuleaza in Regulamentul Intern.  
 

CAPITOLUL VII 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.35 S.C.T. Oneşti este supus înregistrării în Registrul Sportiv. 
Art.36 S.C.T. Oneşti are ştampilă, emblemă, insignă şi steag propriu. 
Art.37 (1) S.C.T. Oneşti deţine exclusivitatea: 
§ dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi/sau în mişcare 

a sportivilor săi; 
§ dreptul de folosinţă asupra siglei sau emblemei proprii; 



§ drepturile de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care 
le organizează sau la care participă, după caz. 

(2) Drepturile menţionate mai sus pot fi cesionate de club, altor persoane juridice 
sau fizice, în condiţiile legii. 

 
Art.38 Durata de funcţionare a clubului este pe o perioadă nedeterminată. 
 
Art.39  Pe durata desfăşurării activităţii în cadrul clubului, relaţiile de muncă 

între salariaţi sunt relaţii de subordonare faţă de conducerea clubului şi de colaborare 
între cei aflaţi pe nivele ierarhice egale. 
 

Art.40 - Toţi antrenorii şi instructorii sportivi sunt pe acelaşi nivel ierarhic 
indiferent de forma de angajare, între ei existând doar relaţii de colaborare. 
 

Art.41 - Clubul sportiv va ţine evidenţa contabilă conform legislaţiei în vigoare. 
 

Art.42 - Litigiile apărute între club şi alte persoane vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă şi în caz contrar vor fi deferite instanţelor judecătoreşti sau organismelor 
competente. 
 

Art.43 - Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se completeaza de 
drept cu dispozitiile Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și va putea fi modificat sau 
completat prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Oneşti. 
 
 
 
 
 

Inițiator Proiect, 
Primar, 

Ing. Nicolae GNATIUC 
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